
Tankönyvosztás az Irinyi János Általános Iskolában 

Tisztelt Szülők, Tanulók! 

Hiánytalanul megérkeztek a 2018/19-es tanévre megrendelt tankönyvek. 

Osztásukra a következő időpontokban kerül sor:  

2018. augusztus 27. (hétfő) 8-12 óráig 

2018. augusztus 28. (kedd) 14-18 óráig 

Helye: Irinyi utca 8. (ebédlő) 

A tankönyvcsomag valamennyi általános iskolás számára ingyenes. 

Az átvétel és más szükséges nyilatkozat aláírása miatt a tankönyvet csak a 

tanulók szüleinek (törvényes képviselőinek) adhatjuk át. 

Nyári táboroztatások 

A nyári szünidőben 3 turnusban 77 tanulónknak volt lehetősége valamilyen 

táborban eltölteni 1-1 hetet. 

Július elején a Derecske Város Önkormányzat – EFOP-1.4.2-16-2016-00027 

„Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban” elnevezésű pályázat keretében 1-1 hetet 

saját pedagógusaink irányításával az iskolában szervezett színes programokkal 

tölthettek el a gyerekek, napi 3-szori étkezés igénybevételével. 

Köszönjük a Derecskei Gyerekesély Iroda dolgozóinak a szakmai együttműködést. 



 

 

  



Balatoni Élmény 

Zánkán jártunk 

Iskolánk idén is pályázott az Erzsébet Táborok nyári Élménytáborára. Ennek 

köszönhetően 2018.08.05-én egy 29 gyerekből és 3 kísérő pedagógusból álló csapat 

indulhatott el Zánkára, hogy 6 napot a volt, de már felújított úttörőváros területén 

töltsenek el. Látványos al- és tábornyitó rendezvény után minden nap programokban 

bővelkedett. Sétahajózás, trambulin, Laser tag, kerékpározás, íjászat, falmászás, Oláh 

Gergő koncert, kézműves foglalkozás, táncház, zenevarázslat, Operakommandó előadása 

tette változatossá a táborozók napjait. Megnézték a Haditechnika Park kiállított 

járműveit, ahol egy rejtvény kitöltése közben ismerkedhettek meg részletesen a 

gépekkel. A legnagyobb kedvencük mégis a sárkányhajózás lett a vizes csatáival. Az 

időjárás kedvezett, ezért a délutánokat a balatoni strandon töltötték, élvezve a víz hűsítő 

habjait a nagy melegben, a bátrabbak pedig kipróbálhatták a kanyargós csúszdákat is. A 

Hősök napján különféle foglalkozásokkal és sportokkal ismerkedhettek meg. 

Beneveztünk néhány tanulóval a Tábori Olimpiára, ahol Kerekes Zsuzsa és Bacsa László 

érmet is szereztek. Joó Eszter Ilona a tábori élményekről készített fogalmazásával, 

Csernátoni Enikő rajzával bekerült a Zánkalap hasábjaira. Utolsó előtti nap este tábortűz 

mellett énekeltek, közösen játszottak a táborlakók. A kísérőtanárok szívét 

megmelengette az egymásba boldogan kapaszkodó, önfeledten nótázó, sok mosolygós 

gyerek látványa. A jó hangulatú táborzáró után utolsó délelőtt még fürödhettünk egyet a 

Balatonban. Joó Eszter írásából ez a pár mondat hűen fejezi ki a táborozó gyerekek és 

kísérő nevelőik érzéseit: 

„Én nagyon élveztem a tábort. Olyan volt, mint egy nyaralás a barátokkal. A sok 

esemény, program és a késő esti lefekvések örökre az emlékeimbe fognak vésődni. 

Remélem jövőre is el tudok jönni ide! Egy ilyen jó tábort nem szabad kihagyni!”  

 Vályi Éva (szervező tanár) 



 

 

 

 



 

Épületek megújulása a nyári szünidőben 

 

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ által elnyert EFOP-4.1.3.-17-2017-

00316 számú „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő 

tereinek infrastrukturális fejlesztése Létavértesen” című projekt keretében két 

épületünkben is megújultak a vizesblokkok. A tornateremhez kapcsolódóan megújult 

zuhanyzók és öltözők várják a diákokat, valamint a belső nyílászárók cseréje is 

megtörtént.  

Régi vágy valósult meg a felső tagozatos tanulók (Kassai u. 16. alatti telephelyén. 

Végre nem kell végigmenni az udvaron, ahhoz, hogy a mosdókba jussanak a használók. 

Épülettoldással, kijáratvágással egybenyíltak a mosdók a korábbi folyosóval. A bővítés 

mellett a tanulói mosdók teljeskörű felújítása is megtörtént, így az itt tartózkodó diákok 

esélyegyenlősége pozitív irányba mozdult el az Irinyi u. 8. szám alatti modern épületet 

használók felé. A megújult helyiségek ünnepélyes átadására a 2018/19-es tanév 

tanévnyitó ünnepségén kerül sor, melynek időpontjáról plakátok útján és a 

tankönyvosztáskor tájékoztatjuk az érdeklődőket és a szülőket. 



Ilyen volt 

 

  



 

Ilyen lett 

  



 

 

 Vályiné Pápai Viola 

 igazgató 


